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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ownpower Gotland AB, 556676-4931 får härmed avge årsrec!ovisning för 2015.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet är att bedriva och förvalta anläggningar med inriktning på förnybar energi.
Ownpower Gotland AB (OPG) äger en andel vindkraftverk motsvarande en produktion av ca 7 400 000
kWh ett normalt vindår. OPG är delägare med 9.5% i Stugyl AB som äger och förvaltar 9 st 3 MW
Vestasverk på Näsudclen, denna ägarandel motsvarar ca 2,6 MW och 7 400 000kWh.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
År 2015 var ett bra vindår och vindkraftverken har haft god tillgänglighet vilket betyder att produktionen
varit ca 10 % högre än ett s.k. normalt vindår. Under året har bolaget genomfört ett flertal åtgärder för
att säkerställa bolagets fortlevnad. Vindkraftverket i Klintehamn har sålts per den 1:a juni då verket
varit en belastning för bolaget genom hög belåning, låg produktion och låga elpriser. Bolagets
aktiekapital var per den 2014-12-31 till mer än hälften förbrukat. Styrelsen lät upprätta en
kontrollbalansräkning som framlades på kontrollstämma nr 1 2015-06-02, tillika årsstämma, där beslut
fattades att minska aktiekapitalet till 2 283 225 kr. Vid stämman beslutades även att genomföra en
nyemission på 8 mkr och öka aktiekapitalet med 5 600 000 kr till 7 883 225 kr. Emissionen har
oavkortat används för amortering av lån hos Swedbank varvid skuldbördan lättat. Som en konsekvens
av åtgärderna har banken förbättrat bolagets lånevillkor. Styrelsen har låtit upprätta
kontrollbalansräkning nr 2 som utgörs av denna årsredovisning. Av årsredovisningen framgår att
bolag återställt aktiekapitalet.
Bolaget har tidigare år redovisat en post avseende goodwill i balansräkningen. Efter utredning av vad
posten består av har styrelsen omklassificerat den till maskiner och andra tekniska anläggningar.

Flerårsöversikt Belopp 1 kkr
2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 3848 4653 4366 4618
Resultat efter finansiella poster 797 -10 066 -1 245 -1 736
Soliditet, % 45 6 23 24

Resultatdisposition
Belopp 1 kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat -14 259 239
nedsättning aktiekapital 10 763 775
överkursfond 5 842 050
årets resultat 796 736
Totalt 3 143 322

disponeras så att i ny räkning överföres 3 143 322
Summa 3143322

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp 1kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 3 847 682 4 575 250
Ovriga rörelseintäkter 444 655 77 515
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 4292 337 4652 765

Rörelsekostnader
Direkta kostnader vindkraftverk -136 105 -377 325
Ovriga externa kostnader -153 839 -229 303
Personalkostnader 2 -326 488 -91 374
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 138 457 -12 491 268
Summa rörelsekostnader -2754889 -13 189 270

Rörelseresultat 1 537 448 -8 536 505

Finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 866 6 414
Räntekostnader och liknande resultatposter -744 578 -1 535 917
Summa finansiella poster -740 712 -1 529 503

Resultat efter finansiella poster 796 736 -10 066 008

Bokslutsdispositioner ____________ _____________

Resultat före skaft 796 736 -10 066 008

Ska tter

Arets resultat 796 736 -10 066 008
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Balansräkning
Belopp 1kr 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 1 441 388
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 441 388

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 196 040 38 006 089
Summa materiella anläggningstillgångar 23196040 38006089

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 320 22 320
Andra långfristiga fordringar _____________ 48 992
Summa finansiella anläggningstillgångar 22320 71 312

Summa anläggningstillgångar 23218360 39518 789

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 123 844 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 450 000 664 664
Summa kortfristiga fordringar 573 844 664 664

Kassa och bank
Kassa och bank 713391 183552
Summa kassa och bank 713391 183552

Summa omsättningstillgångar 1 287 235 848 216

SUMMA TILLGÅNGAR 24 505 595 40 367 005
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Balansräkning
Belopp 1kr 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (450 470 aktier) 7 883 225 13 047 000
Summa bundet eget kapital 7883225 13047000

Fritt eget kapital
Qverkursfond 5 842 050 3 442 050
Balanserat resultat -3 495 464 -4 193 231
Arets resultat 796 736 -10 066 008
Summa fritt eget kapital 3143322 -10 817 189

Summa eget kapital 11 026 547 2 229 811

Längfristiga skulder
Ovriga skulder tiD kreditinstitut 11178 787 34 255 207
Summa långfristiga skulder 11178 787 34255207

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut 1 897 876 3362 152
Leverantörsskufder 2 108 157 740
Skatteskulder 23 755 83 847
Övriga skulder 260 962 108 901
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 115 560 169 347
Summa kortfristiga skulder 2 300 261 3881 987

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24505595 40367 005

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
2015-12-31 2014-12-31

Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll 23 196 040 38 006 089

Summa ställda säkerheter 23 196 040 38006089

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Arsredovisning
i mindre aktiebolag.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgängar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläg ningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar:
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 20

Upplysningar till resultaträkning

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

Män 1 -

Kvinnor -

Totalt 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

Utbetalda ersättningar 257 000 75 000
Summa 257 000 75 000
Sociala kostnader 69 488 16 374
Varav pensionskostnader - -
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Upplysningar till balansräkning

Not 3 Goodwill
2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 450 000 3 450 000
-Omklassificeringar -3 450 000 _____________

Vid årets slut - 3 450 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -2008612 -1 778 611
-Omklassificeringar 2008612
-Årets avskrivning enligt plan - -230 001
Vid årets slut -2008612
Redovisat värde vid årets slut 1 441 388

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 60 310 028 60 310 028
-Försäljningar/utrangeringar -32 977 051 -

-Omklassificeringar 3 450 000 -

30782977 60310028
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Ingående avskrivningar -13058 173 -

-Återförda avskrivningar på försäljningarfutrangeringar 9618305 -10 042 672
-Omklassificeringar -2008612 -

-Årets avskrivningar -2138457 -3015501
-Utgående avskrivningar -7 586 937 -13 058 173
-Ingående nedskrivningar -9 245 766 -

-Försäljningar/utrangeringar 9 245 766 -

-Årets nedskrivningar - -9 245 766
Utgående nedskrivningar - -9 245 766
Redovisat värde vid årets slut 23 196 040 38006089

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 22 320 22 320
Redovisat värde vid årets slut 22 320 22 320

Not 6 Andra långfristiga fordringar
2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 48992 182 912
-Reglerade fordringar -48 992 -133 920
Redovisat värde vid årets slut - 48 992

Fordran på Stugyl AB är slutreglerad.
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Not 7 Eget kapital
Aktie- Överkurs- Balanserad Årets

kapital fond vinst vinst
Belopp vid årets början 13 047 000 3 442 050 -4 193 231 -10 066 008
Minskning av aktiekapitalet -10 763 775 10763775
Nyemission 5 600 000 2 400 000
Omfäring av föreg års förlust -10 066 008 10 066 008
Årets resultat _____________ _____________ ______________ 796 736
Belopp vid årets slut 7 883 225 5 842 050 -3495464 796 736

Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut
2015-12-31 2014-12-31

Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen 7 591 504 13 448 608
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 3 587 283 20 806 599

11178787 34255207

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll 13 076 663 37 617 359

13076663 37617359
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Min revisionsberattelse har lamnats den ~ /

Jes er Wikman
Auktoriserad revisor
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Verkställande direktör
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REVISION

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Ownpower Gotland AB
Org.nr. 556676-4931

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ownpower Gotland AB för år 2015.

Styretsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om arsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
arsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar arsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ownpower Gotland ABs finansiella ställning per den 31
december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt arsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Ovriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 22 maj 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Ownpower Gotland AB för år 2015.

Styrelsens ock verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust och om förvaltningen pa grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust harjag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamalsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

VISBY den 26januari 2016

Jesper Wikman
Auktoriserad revisor
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